
  امتحان پايانی درس طراحی سازه ھای فو�دی يک
  دانشگاه دولتی م�ير

  94-93اول نيمسال 

  دقيقه 180وقت امتحان : 

  استفاده از کتاب و جزوه و ماشين حساب به صورت شخصی مجاز است.

  است. ST37در تمامی سوا�ت فو�د از نوع 

  دلخواه برای حل مساله در نظر گرفته شود.در صورت وجود ھر نوع نقص احتمالی در سوا�ت ، فرضيات 

 20تن و لنگر خمشی ضريبدار  50کف ستون نمايش داده شده در شکل زير تحت يک بار محوری فشاری ضريبدار  -1
تن نيز در راستای افقی  5تن متر است. اين لنگر حول محور عمودی است. ع�وه بر آن يک نيروی برشی ضريبدار 

 6000با تنش گسيختگی  S400از نوع  36نمره  بولت 4ھت اتصال کف ستون به پی از به کف ستون وارد ميشود. ج
. ستون در سانتيمتر است 10. فاصله مرکز بولتھا تا لبه ھای کف ستون کيلوگرم بر سانتيمتر مربع استفاده شده است

ر سانتيمتر مربع است. با کيلوگرم ب 300متر قرار گرفته است. مقاومت فشاری بتن پی  2*2وسط پی مربعی به ابعاد 
 توجه به موارد فوق مطلوبست :

( در صورت  محاسبه توزيع تنش زير کف ستون و نيروی کششی موجود در بولتھای وجه کششی کف ستون -الف
  نمره ) 2(وجود )

  )نمره 1.5( بررسی کفايت ابعاد کف ستون . در صورت عدم جوابگويی نيازی به افزايش ابعاد کف ستون نيست. -ب
. ( در صورت وجود کشش فقط بولتھای بررسی جوابگويی بولتھا برای تحمل نيروھای برشی و کششی احتمالی -پ

 نمره ) 1.5( بولت تقسيم ميشود) 4وجه کششی تحت اين نيرو ھستند ولی نيروی برشی بين 

  
سانتيمتر  1.2جھت اتصال اين تير به دال سقف از برشگيرھای گلميخ به قطر  IPE240در يک تير کامپوزيت با مقطع  -2

متر،  1سانتيمتر ، عرض موثر دال برابر  8سانتيمتر استفاده شده است. اگر ضخامت دال بتنی برابر  5و ارتفاع 
کيلوگرم  10*62.1و�د و ف  10*52.5کيلوگرم بر سانتيمتر مربع ، مدول ا�ستيسيته بتن  300مقاومت فشاری بتن برابر 

ه صورت تير ب بر سانتيمتر مربع باشد، مطلوبست تعيين چيدمان مناسب برای برشگيرھا با انجام کليه کنترلھای �زم.
 نمره) 3(  ميباشد. متر 5و به طول  دو سر مفصل با بار گسترده يکنواخت

 

نی ( به صورت جعبه ای و با بستھای مطلوبست طراحی ستون نمايش داده شده در شکل زير از مقطع دوبل ناودا -3
جزيی از يک قاب مھاربندی نشده  YZجزيی از يک قاب مھاربندی شده و در صفحه  XYموازی ) . ستون در صفحه 

ميباشد. ستون را به گونه ای در نظر بگيريد که بھينه گردد. ارتفاع آزاد ستون از روی  Kx=1.2با ضريب طول موثر 
سانتيمتر در نظر بگيريد. بارھای  50است. ارتفاع تير به ھمراه اتصا�ت زير و روی آن  متر 4کفستون تا زير تير 



تن است. ( مقطع ستون ، ابعاد و فواصل بستھا، ابعاد ورق  20و  35بدون ضريب مرده و زنده ستون به ترتيب 
 نمره) 6) (فقط کمانش خمشی در نظر گرفته شود  انتھايی و اتصال تعييين گردد.

 
 20که از طريق يکی از دو بال دارای اتصال با يک رديف پيچ سه تايی به قطر  L120*120*12mmبرای يک نبشی  -4

سانتيمتر است. برای  6ميليمتر است، مطلوبست محاسبه سطح مقطع خالص و موثر. فواصل مرکز به مرکز پيچھا 
 نمره) 3در نظر بگيريد. (  ھمه حا�ت ممکن را لحاظ کرده و بين آنھا مقدار بزرگتر را Uمحاسبه 

  
تير نمايش داده شده در شکل زير در دو انتھا و زير بارھای متمرکز دارای مھار جانبی ميباشد. مطلوبست تعيين حداکثر  -5

 نمره) 3(  فقط بر اساس معيار خمش. Puبار ضريبدار 

 

  



  امتحان پايانی درس طراحی سازه ھای فو�دی يک
  توسعه ھمدانموسسه غيرانتفاعی عمران و 

  94-93نيمسال اول 

  دقيقه 180وقت امتحان : 

  استفاده از کتاب و جزوه و ماشين حساب به صورت شخصی مجاز است.

  است. ST37در تمامی سوا�ت فو�د از نوع 

  در صورت ھرگونه کمبود در اط�عات مساله ، حل مساله با فرضيات دلخواه انجام گردد.

متر را نشان ميدھد که تحت بارھای بدون ضريب  3نبشی تک به طول آزاد شکل زير يک عضو کششی به صورت  -1
 16تن ميباشد. اتصال اين نبشی در محل اتصال از طريق يک رديف پيچ سه تايی به قطر  15و  25مرده و زنده 

جھت طولی  (در ھر دو سانتيمتر 5نبشی آزاد سانتيمتر و از لبه ھای  10ميليمتر ميباشد. فواصل مراکز پيچھا از ھم 
در طراحی برش قالبی با فرض پارگی نبشی را است. مطلوبست طراحی اين عضو از نبشی دو بال مساوی.  و عرضی)

را به دلخواه از ھر کدام از رديفھای جدول  Uدر محاسبه سطح مقطع موثر نبشی ميتوانيد ضريب  ھم در نظر بگيريد.
 (نمره ) که برای اين نبشی امکانپذير است، در نظر بگيريد.

 
را نشان ميدھد که تحت اثر نيروی محوری فشاری و لنگر خمشی در ھر دو  IPB400شکل زير ستونی از مقطع  -2

قاب مھاربندی شده جزيی از يک  YZاست. ستون در صفحه  YZاست. جان ستون در صفحه  YZو  XZصفحه خمش 
است. بال فشاری ستون تنھا در  1.5برابر  Kyجزيی از يک قاب مھاربندی نشده با ضريب طول  XZاست و در صفحه 

متر است. مطلوبست تعيين حداکثر مقدار بار مجاز  4دو انتھای ستون دارای مھار جانبی است. ستون دارای طول آزاد 
در محاسبات  . مقادير نمايش داده شده برای لنگرھا ھمگی بعد از تشديد ھستند. Puفشاری ضريبدار تشديديافته 

 نمره) 6.5( را برابر يک در نظر بگيريد. Kzو  Cbضرايب 



  
در وسط آن قرار گرفته است و اين ستون  IPB200سانتيمتر که ستونی با مقطع  40*40در يک کف ستون با ابعاد  -3

سانتيمتر  200*200تن است، با فرض اينکه ستون وکف ستون وسط يک پی به ابعاد  70تحت بار محوری فشاری 
کيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد، مطلوبست بررسی کفايت ابعاد کف  280قرار گرفته باشند و مقاومت فشاری بتن پی 

 نمره) 4امت مورد نيز برای ورق کف ستون با فرض عدم وجود سخت کننده. (ستون و ھمچنين تعيين ضخ

 

اگر  IPE160متر با مقطع  5.5يکنواخت و طول دھانه  صورت دو سر مفصل با بار گستردهدر يک تير کامپوزيت به   -4
رض موثر دال کيلوگرم بر سانتيمتر مربع باشد و ع 280مقاومت فشاری بتن برابر و سانتيمتر  12ضخامت دال بتنی 

انتيمتر باشد، مطلوبست کنترل خيز. بارھای مرده گروه يک ، دو و زنده به صورت بدون ضريب به ترتيب س 100بتنی 
در اجرای  فرض نماييد. 2kg/cm52.5*10کيلوگرم بر متر است. مدول ا�ستيسيته بتن را ھم  250و  200،  300

 ه)نمر 4( سقف از پايه ھای موقت استفاده نشده است.

 
  



  
  

  موفق باشيد
 جعفری

   



  دوامتحان پايانی درس طراحی سازه ھای فو�دی 
  موسسه غيرانتفاعی عمران و توسعه ھمدان

  94-93نيمسال اول 

  دقيقه 180وقت امتحان : 

  استفاده از کتاب و جزوه و ماشين حساب به صورت شخصی مجاز است.

 به صورت کارگاھی با کنترل چشمی است. الکترود را الکترود سازگار با فلز جوش ST37در تمامی سوا�ت فو�د از نوع 
  فرض نموده و در تمامی سوا�ت کنترل ضوابط حداقل و حداکثر جوش در صورت نياز انجام گردد.

  در صورت ھرگونه کمبود در اط�عات مساله ، حل مساله با فرضيات دلخواه انجام گردد.

 نمره) 4مطلوبست طراحی اتصال وسط بادبندھا به ھم. ( 2UNP220در يک بادبند ضربدری با مقطع  -1

مطلوبست طراحی اتصال مفصلی تير به ستون با ورق نشيمن و سخت کننده ھای ذوزنقه ای شکل وقتی که تير با  -2
( به صورت به ھم چسبيده و اتصال از طريق بالھای ستون) بوده و  2IPE240و ستون با مقطع  IPE300مقطع 

 نمره) 4تن باشد. ( 25واکنش تير به صورت ضريبدار برابر 

در ميانه ھای   تن 100، يک بار متمرکز ضريبدار  2cm*30و بالھای  0.8cm*150در يک تيرورق با ابعاد جان  -3
 ه نياز به سخت کننده ھای فشاری در جان تيرورق ميباشد يا خيردھانه به بال با�ی آن وارد ميشود. بررسی کنيد ک

و در صورت نياز به سخت کننده فشاری آن را به طور کامل طراحی نماييد. جوشھای  (تمامی ضوابط کنترل گردد)
 نمره) 5اتصال سخت کننده به جان نيز طراحی شود. (

ستفاده شده است و سطح برش از قسمت دندانه به صورت اصطکاکی ا A490در شکل زير جھت اتصال از پيچھای  -4
تن را  10. اتصال بايد بار ضريبدار سانتيمتر است 5و از لبه ھا  10. فواصل مراکز پيچھا از ھم شده عبور مينمايد

تعيين حداقل قطر �زم برای پيچھا به ھمراه کنترل فواصل پيچھا از ھم و از لبه مطابق شکل منتقل نمايد. مطلوبست 
فواصل پيچھا از يکديگر و از لبه نيز کنترل گردد. سطح تماس اتصال را يازی به کنترل مقاومت اتکايی نيست. ن ورق.

ميليمتر در نظر  15ضخامت ورقھا را ھم فرض نماييد.  در برابر خوردگی متوسطو شرايط محيطی را  Aدر ک�س 
 نمره) 4(رض نماييد.ھمچنين لبه ھای ورقھا را بريده شده با قيچی (گيوتين) فبگيريد. 



  

( به صورت به ھم چسبيده) با فرض اينکه به اين  2IPE240مطلوبست طراحی ورقھای وصله يک ستون با مقطع  -5
 نمره) 3ستون بار محوری معادل ظرفيت کششی آن اعمال شود. (

  موفق باشيد
  جعفری

   



  اصول مھندسی زلزله و بادامتحان پايانی درس 
  توسعه ھمدانموسسه غيرانتفاعی عمران و 

  94-93نيمسال اول 

  بخش اول امتحان

  دقيقه 30وقت امتحان : 

  جزوه بسته

 نمره ) 1.5مفاھيم زير را در يک جمله تعريف نماييد : کانون زلزله ، مرکز زلزله  ، فاصله زلزله ( -1

 نمره) 1موج عرضی يا ثانويه را به صورت خ�صه توضيح دھيد. (  -2

 نمره) 1.5شديد را با شکل توضيح دھيد. (مفاھيم نامنظمی پيچشی و پيچشی  -3

در حالت استفاده از طيف طرح ساختگاه در تحليل شبه ديناميکی ، چه مقايسه ای بين مقادير اين طيف با طيف طرح  -4
 نمره) 0.5استاندارد بايد انجام گيرد؟ (

نوسان بايد در نظر گرفته شود؟  در يک سازه با تعداد درجات آزادی با� در تحليل ديناميکی طيفی چه تعداد از مودھای -5
 نمره ) 0.5(

  موفق باشيد

  جعفری

   



  اصول مھندسی زلزله و بادامتحان پايانی درس 
  موسسه غيرانتفاعی عمران و توسعه ھمدان

  94-93نيمسال اول 

  بخش دوم امتحان

  دقيقه 150وقت امتحان : 

  استفاده از کتاب جزوه و ماشين حساب به صورت شخصی مجاز است.

سازه با مشخصات زير مطلوبست محاسبه برش پايه زلزله به روش استاتيکی و توزيع نيروھا در ارتفاع  برای -1
 نمره) 4( سازه.

. ديوارھای  5سقف ( با احتساب بام و خرپشته) با سيستم قاب خمشی فو�دی با ضريب رفتار  8سازه شامل  -
 غيرسازه ای نقش ميانقاب را دارند.

 متر. 3.2متر و بقيه طبقات  2.5ه ارتفاع طبقه اول و خرپشت -

تن در خرپشته.  15تن در طبقه بام و  80،  6تا  1تن در سقفھای  100سازه با کاربری مسکونی با وزن مرده  -
 تن است. 5تن و خرپشته  25تن ، بام  30برابر  6تا  1طبقات  ھر يک از کل وزن زنده طبقات ھم در

 قرار گرفته است و در شھر تھران با سطح خطر زلزله خيلی زياد ساخته خواھد شد. Iسازه بر روی زمين نوع  -

تن به طبقه اول ، جابجايی  5يک سازه يک طبقه يک درجه آزادی را در نظر بگيريد. با اعمال يک با ر جانبی برابر  -2
راديان بر ثانيه بر  10سانتيمتر در آن ايجاد ميگردد. اگر ھمين بار به صورت ھارمونيک با فرکانس دورانی  2جانبی 

تن در  20جايی جانبی ايجاد شده در اين سازه. جرم سازه را  اين سازه اعمال شود، مطلوبست محاسبه حداکثر جابه
 اين سازه اگر تحت يک ارتعاش آزاد قرار گيرد بعد از چند سيکل دامنه نوسان آن نصف ميشود ؟ نظر بگيريد.

C=1500kg.sec/rad )3 ( نمره 

تن و در طبقه بام دارای  10م طبقه را در نظر بگيريد. اين قاب در طبقات يک تا چھار دارای جر 5يک قاب دو بعدی  -3
(ماتريس  تن است. فرض کنيد مقادير فرکانسھای اصلی دورانی در مودھای مختلف و ھمچنين اشکال مودی 8جرم 

 به شکل زير به دست آمده باشد: مقادير ويژه)
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  در ماتريس با� مقادير ارايه شده در رديف اول مربوط به طبقه اول ميباشد.  

مودھای درصد باشد، به روش رايلی درصد ميرايی در  5و  4اگر درصد ميرايی در مودھای اول و دوم به ترتيب  -
 نمره) 2بعدی را ھم محاسبه کنيد. ( 

تن  0.1و  0.5،  1،  3،  10اگر برشھای پايه در مودھای اول تا پنجم در تحليل شبه ديناميکی طيفی به ترتيب  -
مود را در اين  5به دست آمده باشد به روش مناسب اين برشھای پايه را با ھم ترکيب نماييد. ميرايی در ھر 

 نمره) 2( نيازی به ھمپايه سازی نيست. ظ نماييد.درصد لحا 5محاسبه 

راديان بر ثانيه  20تن با فرکانس زاويه ای  2فرض نماييد که در طبقه دوم يک بار ھارمونيک جانبی به بزرگی  -
 نمره) 4اعمال شده باشد. جابه جايی جانبی طبقه اول را محاسبه نماييد. ( 

  
  موفق باشيد

  جعفری


